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GroGri's vierde lustrumfeest
Ons 20-jarig jubileumfeest op 5 november '16 hebben we
weer in stijl gevierd. Op dit vierde lustrumfeest konden we
genieten van prachtige live muziek, lekker eten en lachen
om het cabaret. En veel gezelligheid!
Door Ekke Schuitema
_________________

Colofon
De vereniging Groningen–
Griekenland organiseert en
stimuleert activiteiten die bijdragen
aan de bekendheid van de Griekse
cultuur in Nederland.

Er was een redelijke opkomst van leden en introducees, tezamen
zo'n 70 feestgangers.
De ontvangst had al veel allure. Bij binnenkomst kregen alle leden
een mooie pen met inscriptie als herinnering aan 20 jaar GroGri.
In de foyer liepen drie heren van Het Poortershoes, in zwart pak,
rond met grote bladen vol glaasjes ouzo en lekkere hapjes
gemaakt door Traiterie De Olijfboom.
Een kleine teleurstelling was dat zowel de ambassadeur van
Griekenland, als onze burgemeester verstek moesten laten gaan.
Als pleister op de wonde heeft onze 'knuffelgriek' Ilias Kotsiris, die
ook zijn kraam met Griekse delicatessen bemande samen met zijn
prinses Cécile, de honneurs waargenomen en wat lieve woorden
tot ons gericht.
De eerste muziekgroep was een grote verrassing. Zes jonge
muzikanten, die elkaar kennen van het conservatorium in
Groningen, speelden traditionele Griekse muziek in een eigen stijl.
Vooral de zangeres Maria Kritsotaki bezorgde menigeen kippenvel
van plezier.
Na een uitgebreid buffet, verzorgd door eetcafé Fortuna, was het
tijd voor het cabaret. Vijf leden (Gerry, Ingrid, Jannet, Peter en
Xandra) onder leiding van onze GroGri BN’er Tim Meeuws hadden
een hilarisch cabaret bedacht. Thema was 'Chaos', met een
knipoog naar de toestand in Griekenland. Het verhaal ging over
het samengestelde gezin Hellas, Barbaros en hun dochter Europa,
een nogal verwend nest. De demon Chaos zaaide onmin in het
gezin; huwelijk dreigde op de klippen te lopen. Ook Varoufakis, die
langskwam op zijn motor, kon het tij niet keren. De scheiding leek
definitief. Maar toen het kind Europa de ernst van de zaak in de
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gaten kreeg, schreeuwde ze moord en brand en
riep ze GroGri te hulp. Dat werkte, want de
echtelieden besloten elkaar opnieuw een kans te
geven.
Hierna declameerde de demon Chaos e.e.a. nog
eens in dichtvorm (zie pagina 6).
Het cabaret werd afgerond met het gezamenlijk
zingen van ons lijflied 'Van Lauwerszee tot
Griekenland', op melodie van het Gronings
volkslied. De spelers kregen veel applaus en een
roos.
Na het cabaret dronken we koffie of thee met
daarbij heerlijk Grieks gebak in vele soorten,
gemaakt door leden van ons Smulteam.
Daarna was het de beurt aan Kompania Siga, die
de rest van de avond vulde met een prachtig
optreden. Doordat ze steeds weer nieuwe
nummers in het repertoire opnemen, blijft het
een genot om naar dit gezelschap te luisteren.
Om 10.00 uur werd de muziek onderbroken voor
de trekking van de loterij door ex-voorzitter
Paulien. Te winnen waren o.a. dinerbonnen,
Metaxa, wijn, Griekse kleedjes, een oude
Griekse schoolkaart, olijfolie en Griekse jam.

Onze toppers van het Poortershoes!

Tegen half twaalf maakte voorzitter Bert een
einde aan het feest en bedankte hij de leden van
Siga met een mooie roos. Ook de leden van de
jubileumcommissie werden door vicevoorzitter
Roelie met een roos bedankt voor hun inzet.
Over vijf jaar weer zo'n feest?
_______________________________________
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Barbaros en Hellas
Dit is ’t krankzinnig Grieks verhaal
Van Barbaros en Hellas,
De één een nette jongeling
Die nogal op de cent was,
De andere een leuke griet,
Van centen wist ze ’t fijne niet,
Wél dat ze ’t uit kon geven.
Ze was zo Grieks, hield zo van ’t leven…
Zij waren een merkwaardig paar:
Zij smeet met geld, van jaar tot jaar,
Hij gaf niet uit, wat hij niet had
En keek met lede ogen naar het gat,
Dat hij ontwaarde in haar hand,
Zij kwam dan ook uit Griekenland!
Zij hadden saam een puberkind,
Dat fladderde in zon en wind.
Europa, schoon van klank haar naam,
Maar ’t bracht haar niet de juiste faam:
Zij zeurde steeds om centen, heel veel geld,
Haar zakgeld had zij nimmer nooit geteld!
Zij vond dat zij daar recht op had,
Want ook in háár hand zat een gat!
“Toe, pa en moe, ik zit te balen,
Ik kan mijn raki’s niet betalen!
Ook wil ik op Sirtaki les
Hoppa, vijf euro, of maar zes!”
Maar pa beval haar op te letten:
“Jij moet de tering naar de nering zetten!!”
Maar Hellas riep, vol Griekse charme:
“Barb, jij krent, heb toch erbarme(n),
Europa is een kind van Oost en West,
Dat weet jij eigenlijk heel best!
Man, pomp er toch wat euro’s in,
Dat is toch niet zo’n slecht begin
Van een relatie met elan,
Daar komt een mooi Europa van!”
En Barbaros viel weer voor Hellas,
Hij was nog altijd goed bij kas.
Uiteind’lijk was hij geen barbaar
En kwam het toch nog voor elkaar:
Hij kwam met geld, steeds weer en meer!
Ach, ’t gaat toch ook niet om de eer,
Maar om geluk en harmonie
Zonder die centenallergie!
Nu leven zij draagkrachtig samen,
Een Europese mythe, amen!
___________________________________

-7–
o mýlos

Start nieuw seizoen
Het 20ste jubileumseizoen startte op 1 oktober 2016. Als officiële vereniging begonnen we op
die avond uiteraard met de Algemene Ledenvergadering. In de pauze was er een boeiende
quiz met als thema Griekse kunst. Na de pauze was het woord aan ons jongste lid Efi
Gkoumassi. Zij nam ons mee naar de Zagoria. De zaal was goed gevuld met 34 bezoekers, die
weer een mooie GroGri-avond beleefden.
Door Roelie Schuitema
__________________
Algemene Ledenvergadering
De voorzitter opent de vergadering en
memoreert het verdrietige overlijden van twee
van onze leden: Ans Molenaar en Marja Roorda.
Vervolgens blikt de secretaris terug op het
afgelopen seizoen, waarin onder meer de
volgende activiteiten plaatsvonden: Prof. Wim
Aerts sprak over de Alexander-verzen, Sofia
Voutsaki over de opgravingen van een Myceens
paleis in Ayios Vasileios bij Sparta, en Henk
Scholte over zijn sandouri en kanonaki;
daarnaast woonden we een Vesperdienst in de
Orthodoxe kerk bij. De avonden en middag
werden weer goed bezocht. Het ledental van de
vereniging is licht gedaald, van 98 naar 96.
Daarna geeft de penningmeester een toelichting
op het financieel reilen en zeilen van de
vereniging. Het afgelopen jaar is afgesloten met
een positief resultaat van € 568, waar de
begroting was uitgegaan van € 370. Een
meevaller die goed van pas komt voor het 4de
lustrumfeest. Het programma voor het nieuwe
seizoen is in de vorige Mylos al gepubliceerd.
De Mylos zal ook dit seizoen 2x verschijnen. De
leden wordt gevraagd toch vooral kopij hiervoor
op te sturen.
De Facebookpagina wordt nu beheerd door Jaap
van de Gevel.
Quiz
Dit keer had het bestuur een quiz over Griekse
kunst bedacht. Bert, Henny en Roelie hadden
hiervoor vragen aangeleverd. Waren de vragen
toch te moeilijk? Er werden maar 7 briefjes met
antwoorden ingeleverd. Xandra werd met 12
juiste antwoorden eerste; Ivo, met 10 goed,
werd tweede; en Fenna en Bert hadden beiden
11 vragen goed. Jannet haalde met 8 punten de

poedelprijs binnen. De vragen en antwoorden
zijn elders in deze Mylos te vinden.
Voor de volgende quiz zullen we toch eens
kijken of we iets minder lastige vragen kunnen
bedenken!
Wandelen door de Zagori
Efi heeft, samen met haar partner Tom, in
augustus 2015 een 7-daagse wandelreis door de
Zagori gemaakt. De Zagori is een beschermd
gebied van 1.000 km2 in het Pindusgebergte.
Hierin liggen 45 karakteristieke dorpen (de
'Zagoria'), de Vikoskloof en vele oude

(boog)bruggen; de streek heeft een prachtige
natuur.
De route was:
Dag 1: Ioannina -> Megalo Papingko

Dag 2: Megalo Papingko -> Mikro Papingko ->
Megalo Papingko
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Dag 3: Megalo Papingko -> Monodendri (via de
Vikoskloof)
Dag 4: Monodendri -> Koukouli

Programma 2016-2017
11 maart 2017
De fascinatie van Byzantium door Mariëtta
Ioannidou.
13 mei 2017
Gezamenlijk eten + film ‘O Manavis’.
_______________________________________

Dag 5: Kapesovo -> Skala Vradetou -> Mpeloï
Dag 6: Koukouli -> Kipoi -> Gefyria -> Koukouli
Dag 7: Koukouli -> Ioannina
Hierbij gebruikten ze een GPS-systeem waar de
route in was geprogrammeerd. Zoals uit de
route blijkt, moesten er fikse afstanden worden
afgelegd met nog eens sterke stijgingen en
afdalingen.
Een topprestatie van een zwangere Efi! Ze beviel
drie maanden later van zoon Ioannis.

Gelukkig is alles goed verlopen, zodat wij
konden genieten van haar prachtige plaatjes van
het Zagoria-gebied..
_______________________________________

Kopij
De volgende Mylos verschijnt in
augustus 2017.
De uiterste inleverdatum
daarvoor is 10 juli 2017.
Heb je een leuk verhaal of iets speciaals beleefd,
stuur je tekst (liefst) met een foto naar
mylos@groningen-griekenland.nl
_______________________________________
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Kunst quiz
1
Prachtig, de
Kariatiden op de
Akropolis. Hoeveel
zijn er in totaal?
A
4
B
5
C
6

5
Dit beeld uit
Samothrake toont de
godin van:
A
De
Overwinning
B
De Vrijheid
C
Het
Moederschap

2
Deze tempel staat in
Berlijn, maar waar
stond hij eerst?

6
Welke van
deze
markante
koppen is
niet bij
Mycene
gevonden?

A Epidaurus
B Athene
C Pergamon

A (linksboven)
B (rechts)
C (linksonder)
3
Zo zou de Venus van Milos er
uitgezien kunnen hebben, maar
hoeveel is over van haar armen?

7
Wie is dit beeld in
Olympia?
A
B
C

A
van haar rechterarm het
meest
B
van haar linkerarm het
meest
C
van beide armen evenveel

4
Op welk eiland vond men
deze Minoïsche
slangengodinnen?
A
B
C

Kreta
Cyprus
Ios

Hermes
Apollo
Icarus

8
Waar staat deze
wagenmenner?
A
B
C

Delphi
Dodoni
Mistras
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9
Wie is deze bijzondere
man?
A
B
C

13
Op welk
eiland
staat dit
Asklepion
(sanatori
um)?

Plato
Laocoön
Pericles

A
B
C

Kos
Tinos
Syros

10
Welke beroemde uitspraak
is van deze man, Socrates?

14
Wie is deze
dichteres van het
eiland Lesbos?

A
Het enige wat ik
weet, is dat ik niets weet
B
Ik hoop niets, ik
vrees niets, ik ben vrij
C
Ken u zelve

A
B
C

11
Welke krachtpatser is
dit?
A
B
C

15
De Griekse
cultuur heeft
ook veel
latere
kunstenaars
geïnspireerd.

Odysseus
Heracles
Ajax

Welke godin wordt hier geboren?
A
B
C
12
In welk museum staat
deze peinzende Athene?
A
B
C

Acropolis museum
British museum
Nationaal museum

Theano
Astyanassa
Sappho

Diana
Hera
Venus
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Wim Aerts geridderd
Vrijdagmiddag 28 oktober 2016 was de senaatskamer van de aula van de RUG stampvol
mensen; voor onze negentigjarige Wim Aerts was er door zijn kinderen een feestelijke
bijeenkomst georganiseerd. Aerts is voor de meesten van ons geen onbekende; hij is van het
begin af aan lid van onze Vereniging Groningen-Griekenland, en heeft heel wat lezingen
verzorgd
Door Paulien de Roever
_________________
Aanleiding was het verschijnen van de vertaling
van de Diyenís Akritis, een boek uit de
Byzantijnse tijd over een held in de grensstreek
van het rijk, tegenwoordig het grensgebied van
Iran, Irak, Syrië en Turkije. Het is tegelijk een
heldenepos en een liefdesroman, en heeft ook
trekken van Duizend-en-één-nacht. Aerts is
jaren bezig geweest om dit epos te vertalen.
Tijdens een avond over Griekse literatuur van Ta
Grammata, enkele jaren geleden verzorgd door
Hero Hokwerda, heeft hij
een passage uit zijn
vertaling voorgelezen, en
dat viel toen zeer in de
smaak bij ons publiek.
(Later heeft Wim ook nog
eens zelf een avond voor
Gro-Gri verzorgd, die keer
over zijn vertaling van de
Byzantijnse
Alexanderroman, een
project van ná de Diyenísvertaling.)
Eerst nam Wims oudste
zoon het woord, de enige
bèta-persoon uit die grote
familie. Hij vertelde hoe hij in zijn jonge jaren
zijn vader zag. Die was toen leraar klassieke
talen en zat vaak achter een enorm bureau vol
stapels boeken; hij werkte aan een proefschrift;
maar de kinderen hadden geen idee wat een
proefschrift was - ze kenden alleen een schriftje
zoals je dat op school gebruikt. Vervolgens ging
Hero Hokwerda in op de inhoud van het
Byzantijnse verhaal. Emeritus hoogleraar
Romeins recht, Jan Lokin, bood als voorzitter
van uitgeverij Ta Grammata aan Aerts het
eerste exemplaar van de Diyenís aan en vertelde

als vriend het een en ander over het leven van
Wim. Wim speelde uitstekend piano en
componeerde ook graag muziek. Toen Bosscher
namens de universiteit wat mocht zeggen,
vertelde hij thuis geen radio nodig te hebben
omdat hij altijd luisterde naar de muziek van zijn
buurman, Aerts. Een studie in de
muziekwetenschappen had er destijds niet in
gezeten, en dus was het klassieke talen
geworden. Uiteindelijk werd Wim hoogleraar
Middel- en Nieuwgrieks in
Groningen.
Na het uitreiken van het boek
was het even wachten op een
verrassing, dus vertelde Lokin
nog maar wat door. De
verrassing kwam tenslotte
binnen in de persoon van de
burgemeester met
ambtsketen om. Mooie
woorden volgden, waarop
Aerts werd geridderd in de
Orde van Oranje Nassau en
de daarbij behorende
versierselen kreeg opgespeld.
Voor de nieuwe ridder zelf
was het een complete verrassing; hij nam de
versierselen dankbaar in ontvangst en las twee
stukjes voor uit de vertaling. Tot slot hield de
dochter van Aerts, als arabiste, een betoog over
de vele Arabische tegenhangers van de Diyenís
en de invloeden uit het Arabisch.
Bij het verlaten van de zaal kregen we van Wims
kinderen het boek aangeboden en volgde er nog
een gezellige bijeenkomst in de zaal beneden.
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Gegevens
Diyenís Akritis. Een Byzantijns liefdesepos.
Inleiding en vertaling Willem J. Aerts.
Groningen, oktober 2016 (uitg. TA GRAMMATA,
reeks OBOLOS nr. 19), 270 blz.
ISBN/EAN: 978 90 819370 8 5, prijs €19,90.

N.B.
Voor leden van de Vereniging GroningenGriekenland is deze uitgave voor de kortingsprijs
van €15,00 verkrijgbaar bij Jaap van de Gevel of
Hero Hokwerda.
Voor meer informatie over nieuwe uitgaven en
aanbiedingen, zie www.tagrammata.nl of
Facebook Uitgeverij Ta Grammata
_______________________________________

IN MEMORIAM
Door Mariëtta Ioannidou
Op 8 februari 2017 is het oudste lid van onze vereniging,
prof. dr. Willem Johan Aerts, overleden, bijna 91 jaar oud. Een
lieve, wijze, intelligente man, die tot zijn dood bezig was met
schrijven en publiceren over de Byzantijnse letterkunde.
Wim Aerts heeft aan de Universiteit van Amsterdam Klassieke
Talen gestudeerd. Hij werd leraar aan verschillende scholen en
tegelijkertijd werkte hij aan zijn proefschrift onder supervisie
van prof. G.H. Blanken, die destijds hoogleraar Middel- en
Nieuwgrieks was aan de Universiteit van Amsterdam. Door zijn
onderzoek is Wims belangstelling voor Byzantijns- en ModernGriekse studies ontstaan, en die heeft hem nooit meer
losgelaten.
Zijn interesse voor Nieuwgriekse dialekten was al even groot:
hij publiceerde over Tsakonisch, Cypriotisch en Zuid-Italiaans Grieks.
Colleges, lezingen, artikelen, (ook krantenartikelen over veranderingen in het Nederlandse
onderwijssysteem, waarover hij heel kritisch kon zijn), volgden elkaar op.
Van 1967 tot 1990 heeft Wim, eerst als lector en later als hoogleraar, aan de RUG gewerkt. Na zijn
emeritaat heeft hij jarenlang colleges gegeven aan de HOVO, de academie voor senioren. Daarnaast was
hij altijd bezig met het vertalen van Byzantijnse teksten, maar ook van moderne Griekse poëzie! Hij kon
geweldig vertalen en dichten; vorig jaar, een jaar voor zijn dood, verscheen nog zijn laatste vertaling,
van een lang liefdesepos.
Groot was ook zijn muzikale talent, niet alleen als pianist maar ook als componist.
Bij verschillende gelegenheden hebben wij kunnen genieten van zijn prachtige composities.
Een getalenteerde, warme persoonlijkheid, niet alleen voor zijn familie maar ook voor zijn medewerkers
en studenten. Een nestor en een vaderfiguur. Wij zullen hem echt missen!
Αιώνια η μνήμη του!
____________________________________________________________________________________

- 13 –
o mýlos

‘’O ja, joh?’’ Jochem Myjer en zijn beroemde
voorouder
Graag zie ik de Tv-serie Verborgen Verleden, naar een voorbeeld van een BBC-serie. Elke - nou
ja, bijna - aflevering verschijnen de BN’s, die plichtmatig hun ding doen, vervolgens
geïnteresseerd zijn en dan ontroerd door een voorouder, die het ellendig heeft gehad. Tranen
met tuiten, al is die voorouder eeuwenlang hartstikke dood. Heerlijke TV, met name als een
historicus, die ik ben.
Door Harry Gras
____________
Deze aflevering – van 13 februari 2016 - niet.
De BN was de cabaretier en de bekende
ADHD’er Jochem Myjer, die echt geïnteresseerd
was, ja, zowaar enthousiast. In de dominees, de
link van Jan de Oude - de broer van Willem van
Oranje - én de meest belangrijke voorouder in
Constantinopel, nu Istanbul. In de uitzending
hoort Jochem van de gids in de kolossale
kathedraal Hagia Sophia, wijzend naar een man
in het mozaïek op de muur, dat hij afstamt van
de Byzantijnse keizer, Johannes II Komnenos
(1087-1143), zoon van Alexios I Komnenos
(1056-1118), de grondlegger van de dynastie!
Je ziet dat hij geen idee heeft, totaal niet, wie
dat eigenlijk is en ook niet wat het Byzantijnse
Rijk is... ‘’O ja, joh?’’

Jochem stamde af van de belangrijkste man in
het belangrijkste gebied in Europa tijdens de
Middeleeuwen. Zonder de bescherming van het
Byzantijnse Rijk waren alle landen in Europa er
niet geweest... Zonder het Byzantijnse Rijk
waren onze manieren en beschaving er ook niet
geweest. Ik noem bijvoorbeeld het orgel. Dit
instrument is door de Byzantijnen als cadeau
geschonken en daarmee geïntroduceerd aan het
hof van Karel de Grote. Naar het schijnt begon
de adel te gillen, toen die het geluid voor de

eerste keer hoorde. Ander voorbeeld: het
gebruik van het bad. De Duitse adel vond het
schande, toen die hoorde dat de nieuwe
echtgenote van keizer Otto II, de Byzantijnse
Theophano (geboren Constantinopel circa 960 –
overleden Nijmegen (!) 991), maar liefst een
keer per dag een bad nam! Ongehoord. Ook het
bestek: de vork was in essentie een Byzantijnse
uitvinding. Of de hamam (Turks badhuis), die in
wezen teruggaat op de Byzantijnen en
vervolgens op de Romeinen. Ja, zonder het
Byzantijnse Rijk waren de kennis over de
antieke literatuur (de Grieken en de Romeinen)
én de wetten er niet geweest. Het Nederlands
Burgerlijk Wetboek grijpt namelijk terug naar de
Code Napoléon, en die weer op het Corpus Iuris
Civilis van Justinianus I, Byzantijns keizer van
527 tot 565.
’t Is een beetje droevig hoe de kennis over de
Byzantijnen in ons land is verdwenen. Op de site
van het blad Linda zegt een vrouw (op Twitter),
nadat ze naar de uitzending met Jochem heeft
gekeken: ‘’Je ben half Turks dus’’... En een man
zegt: ‘’Eigenlijk is Jochem Myjer dus een kebab
etende royal’’... Die mensen denken ‘Istanbul’ =
Turks en Turks = Istanbul. En een keizer was
vroeger het ‘opperhoofd’ van Turkije. Sultan?
Nooit van gehoord! Gelukkig is er in Groningen
een vereniging, die wel aandacht heeft voor de
Byzantijnen, namelijk Gro-Gri. Ik zie al uit naar
de avond op 11 maart 2017 met de lezing van
Marietta Ioannidou over ‘De fascinatie van
Byzantium’!
_______________________________________
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Olijven, van boom tot stoofpot
Het Griekse cultuurlandschap bestaat voor een groot deel uit een zee van olijfbomen. De olijf,
een bijzondere vrucht, volgens overlevering een geschenk van de godin Athene, wordt al vanaf
de oudheid gekweekt voor de olie en voor consumptie.
Τα καλοφακάκια: Paulien de Roever en Xandra Bardet
___________________________________________
Aan het eind van de zomer beginnen de
vruchten wat volume te krijgen, ze zijn eerst
groen en naarmate ze langer hangen en rijpen,
worden ze zwart. Net als met druiven heb je
verschillende rassen, en goede en mindere
jaren. Denk je zo van de boom een olijf te
kunnen eten, dan word je zwaar teleurgesteld:
je mond trekt samen van de wrangheid. Die
bittere stof moet er dus eerst uit. Industrieel
gaat dat met loog, maar wij ‘kleine
zelfstandigen’ doen het anders.
Twee weken na de
eerste
septemberregens
plukken we de
grootste groene
olijven uit de
bomen (de 'Griekse
blonde'). Je snijdt
ze in of slaat ze een
beetje stuk met een
steen, en
gedurende 10-14
dagen gaan ze in
water, dat je elke
dag ververst.
Daarna in zout water, en na circa een week zijn
ze dan te eten. De zwarte, rijpe, olijven pluk je
in november of later, en die gaan meteen in zout
water, met zoveel zout erin dat een rauw ei blijft
drijven. Deze laat je zo'n drie maanden staan.
Olijven hebben het euvel dat ze drijven,
waardoor de bovenste olijven niet onder staan.
Dat heeft tot gevolg dat er zich bovenop een
laag schimmel vormt, maar dit is een
conserverende afsluiting. Als je de pot opent
schep je die laag er gewoon af en wat
aangetaste olijven van bovenin gooi je weg. Nu
zijn er de laatste jaren potten in de handel met
een plastic roostertje dat de olijven neerdrukt
zodat ze ruim in het zoute water blijven. Dit
werkt veel beter en we hoeven niet of nauwelijks
meer schimmel weg te scheppen. De olijven

blijven zo ook steviger. Deze zoute olijven kun
je vervolgens op olie of azijn zetten, met
knoflook, kruiden, een sinaasappelschilletje of
wat je er ook voor smaak aan wilt geven, en ze
een tijdje wegzetten. Iedere familie heeft zo
haar eigen methoden.
En dan zijn er nog de gerimpelde olijven. Dat
zijn olijven waar een nachtvorst overheen is
gegaan. Die worden op een andere manier
ingemaakt: je legt ze, goed vermengd met grof
kristalzout (1 kg zout
op 10 kg olijven), in
een katoenen of linnen
zak, die je dichtbindt
en met een zware
steen erop ca veertien
dagen laat liggen of zo
lang tot de bittere stof
eruit gelekt is. Al te
zoute olijven kun je in
vers water zetten om
ze te ontzouten.
Er is dus een groot
assortiment olijven op
de markt en in winkels
te koop. In restaurants
krijg je olijven op of in salades, of los in een
schaaltje bij de ouzo, maar er wordt eigenlijk
weinig mee gekookt. Wat je wel tegenkomt is
olijvenbrood.
We hebben een geliefd Italiaans vega-gerecht
van pasta met een saus van olijven, kappertjes,
tomaten en uien. We vroegen ons af wat onze
Griekse kookboeken op dit gebied te bieden
hadden. Het werd goed zoeken en bladeren om
ze in gerechten verwerkt te vinden. Wat
kwamen we tegen? Onder meer stoofpotten van
lamsvlees, rundvlees, kalfsvlees of kip met
olijven, koteletjes met een olijvensaus, een
omelet met olijven erin, en inktvis of visfilet met
olijven. We hebben hieruit het volgende
gekozen: als voorafjes een sinaasappelsalade
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met olijven, en de saus (met brood); daarna de
inktvis, het kalfsvlees en de kip, en naast dit
alles aardappel met olijven. Toetjes met olijven
vonden we niet....

tezamen; dan blussen met een glaasje droge
witte wijn, en peper erbij. Op een laag pitje

Sinaasappelsalade
Schil drie sinaasappels met een goed mes, zodat
het wit er ook af komt (bewaar het sap). Snijd
er dunne schijfjes van en drapeer ze op een
schaal. Hierop gaan ringen rode ui en zwarte
olijven. Besprenkel het geheel met een dressing
van het bewaarde sap, 2 el olijfolie, 1 el
citroensap en snufje suiker, en maal er zwarte
peper over.
Aubergine-olijvensaus
Snijd aubergine in kleine blokjes en snipper een
ui en teen knoflook. Laat 3 el olie heet worden
en bak hierin aubergineblokjes met de ui en
knoflook tot ze beginnen te kleuren en half gaar
zijn. Doe er vervolgens tomaten uit blik bij (of,
zoals in ons geval, verse tomaat met half blikje
tomatenpuree en wat water; daardoor werd het
meer een prut dan een saus), peper, peterselie
en/of oregano, zo nodig wat zout, en laat nog 10
min sudderen. Volgens het kookboek dien je
deze saus op over gegrilde koteletten.
Aardappel met olijven
Verhit olie in de pan en fruit hierin 10-15
ongepelde teentjes knoflook heel lichtbruin.
(Aangezien de tenen tegenwoordig vier keer zo
dik zijn als vroeger heb ik toch maar wat minder
genomen: vier dikke). Voeg een half blikje
tomatenpuree toe, 1 à 2 dl water en 750 g
krielaardappelen of aardappels in kleine stukken.
Sudder het geheel zachtjes in ca 30 min gaar.
Voeg de laatste minuten 20 ontpitte zwarte
olijven toe (evt. doormidden gesneden, dan heb
je wat meer happen met olijf) en fijngeknipte
peterselie en bestrooi met oregano. Zout
toevoegen is niet nodig vanwege de zoute
olijven.
Inktvis met venkel en groene olijven
Neem anderhalf pond soupies of grote
kalamaria; na schoonmaken houd je een pond
over. Snij ze in grove stukken en doe ze in een
pan met dikke bodem. Verhit ze al roerend tot
het vocht dat eruit komt (en dat is vrij veel) is
verdampt. Nu pas doe je er olijfolie bij en een
gesnipperd uitje. Bak dit enkele minuten

laten sudderen, 20 minuten of wat langer,
afhankelijk van de dikte van het vlees. Dan
toevoegen: een handvol fijngesneden peterselie,
twee handenvol verse dille, een kleine, heel dun
gesneden venkelknol met het groen, een stuk of
vier gesnipperde bosuitjes, en ruim een ons
groene olijven zonder pit. Dit nog 10 à 15
minuten laten sudderen, tot de inktvis lekker
mals is met een beetje vocht en al het groen.
Kalfsvlees met uitjes en olijven
Neem een pond kalfsvlees om te stoven (te koop
bij de halal- of biologische slager), snijd dit in
flinke blokken en doe er peper, weinig zout, en
bloem op. Braad ze aan in olijfolie. Bak een of
twee gesnipperde tenen knoflook enkele
minuten mee. Doe er dan hete bouillon, een of
twee eetlepels tomatenpuree en een half blik
tomaten bij en een theelepel tijmblaadjes. Een
snuf kaneel maakt het echt Grieks.
Doe alles in een ovenschaal met deksel, en zet
anderhalf uur in de oven bij 180 graden. Dan
voeg je eraan toe ongeveer een dozijn kleine,
hele uitjes/sjalotjes die je even hebt gebakken
in wat olijfolie, anderhalf ons ontpitte olijven
(zwarte doen het mooi in de rode saus), en een
flinke handvol fijngesneden peterselie. Nog een
kwartier of halfuurtje in de oven, en als het
vlees boterzacht is, opdienen met wat peterselie
erop.
Kip met olijven
In dit gerecht worden zwarte olijven gebruikt die
met azijn zijn ingemaakt. Wij hebben daarvoor
150 g (ontpitte) olijven een paar uur in azijn
laten staan. Snijd of knip een kip in stukken en
braad die aan in een pan in hete olie met 10

- 16 –
o mýlos
kleine uien en een fijngesneden teen knoflook.
Blus af met een kop wijn, voeg 4-5
kleingesneden tomaten toe, oregano, peper,
snuf zout, 2 koppen water. In circa 45 minuten

gaar sudderen en zwarte olijven (evt.
doorgesneden) toevoegen en nog 15 min laten
sudderen.
Het werd weer een hele maaltijd, in olijvensfeer!
We begonnen met de sinaasappelsalade, een
oogstrelende schotel, verfrissend sappig met
toetsen van zoute olijf en pittige ui. Je kunt een
hap met van alles wat in je mond stoppen, dan
heb je alle smaken met een frisse ‘afdronk’ van
sinaasappel. Je kunt ook hapjes sinaasappel
afwisselen met olijf en ui, ook niet mis. Het lijkt
ons een salade die door de krachtige smaken
moeilijk samengaat met andere gerechten, dus
uitstekend als voorafje.
Ons tweede voorafje was de olijvensaus met
brood. Een verrukkelijke groentemix, die als
vega-gerecht ook goed over de pasta zou
kunnen (voortaan zeker een afwisseling met
onze Italiaanse saus).
Vervolgens kwam de inktvis op tafel, met de
aardappels. De aardappels kunnen we een ieder
aanbevelen voor bij elke vleesmaaltijd. De

knoflook was goed te proeven, maar ook de
olijven hadden effect. Weer eens wat anders dan
de puree of ovenaardappels die je je gasten
voorzet. De inktvis was lekker mals gesudderd;
de smaak van de groene olijven was grotendeels
versmolten met de mix van verse kruiden. Ook
prima als voorgerecht met brood.
De stoofpotten van kalfsvlees en kip waren
eveneens heerlijk. De afwisseling van een hap
zonder en een hap met olijf is heel smakelijk. De
zurige olijven bij de kip waren een interessante
variatie.
Bij alle gerechten staat dat je de olijven er pas
de laatste tien minuten bij moet doen. Mijn
Italiaanse kookboek vermeldt dat je olijven pas
op het eind toevoegt aan gerechten met tomaat,
om te voorkomen dat de smaak van de olijf door
de tomaat wordt geneutraliseerd.)
We gaan deze smakelijke gerechten aan ons
repertoire toevoegen. Dat betekent wel dat we
aan het ontpitten moeten! Kant-en-klaar
ontpitte olijven hebben een groot deel van hun
smaak verloren, die blijft alleen in hele olijven
goed. En voorgesneden plakjes olijf, daar zit al
helemaal geen smaak meer aan, die zijn louter
voor het oog. Met een simpele kersenontpitter is
het ook eigenlijk zo gefikst.
Mijn keukeninstrument is onovertroffen: een
knoflookpers met in de stelen een ontpitter en
een soort notenkraker c.q. dop-losdraaier.
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